
 
 
  

 
ประกาศเทศบาลต าบลป่าซาง 

เรื่อง การประกาศรายช่ือพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า  
ทีมี่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
*********************************** 

 
 ด้วยเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จะด าเนินการประกาศรายชื่อพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558                  
ข้อ 11 (7) จึงประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ จ านวน 1 ชุด 
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่   17   ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 (นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์) 
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า  
ทีมี่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลป่าซาง เรื่อง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ทีมี่ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 
ลงวันที ่  17   ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
1. พนักงานเทศบาล จ านวน 43 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ที่ ต าแหน่ง คะแนนประเมนิ ครั้งที่ 2 ผลการประเมินครั้งที่ 2 หมายเหตุ
1 นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์ ปลัดเทศบาล 98.00 ดีเด่น
2 นางสุพตัรา  จันทร์ศิริ รองปลัดเทศบาล 96.20 ดีเด่น
3 นางวรรณสินี มุ่งดี ผู้อ านวยการกองคลัง 95.80 ดีเด่น
4 นายถวิล ฝ้ันพรม ผู้อ านวยการกองชา่ง 95.80 ดีเด่น
5 นายสรัล จักรกาศ หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 95.60 ดีเด่น
6 นางศรีวรรณ ใจเครือค า ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 95.40 ดีเด่น
7 นางสาวจินตนา บญุธรรม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 95.15 ดีเด่น
8 นางสุทิน เนตรค ายวง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 95.15 ดีเด่น
9 นางอมัพวัน บญุเกดิ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 95.15 ดีเด่น
10 นายวรพล ผลหอม หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 95.15 ดีเด่น
11 ส.อ.วสันต์ เดชพงษ์ เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 94.60 ดีเด่น
12 นางสาวจันทร์เพญ็ สังขห์ลวง เจ้าพนักงานธุรการ  94.60 ดีเด่น
13 นางทิพวรรณ์ เทพพรมวงค์ นักวิชาการคลัง 94.25 ดีเด่น
14 นางระพพีรรณ์ ถาน้อย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 94.10 ดีเด่น
15 นางสาวเบญจวรรณ ศิริพงศ์ นักทรัพยากรบคุคล 94.00 ดีเด่น
16 จ.ส.อ.พฒัน์พงษ์ พรหมเมืองยอง นักจัดการงานท่ัวไป 93.95 ดีเด่น
17 นางสาวกมลลักษณ์ ประทุมทา เจ้าพนักงานธุรการ 93.95 ดีเด่น
18 นายนพรัตน์  อดุมภาคสกลุ นักพฒันาชมุชน 93.85 ดีเด่น
19 นายชชัวาล สิงหแ์กว้ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 93.75 ดีเด่น
20 นางพมิดาว คะยอมศักด์ิ นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร 93.60 ดีเด่น
21 นางสาวสุดาพร วงศ์กติิ นักวิชาการศึกษา 93.10 ดีเด่น
22 นายณรงค์ นรดิษฐ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง 93.00 ดีเด่น
23 นางสาวนวลน้อย วงศ์ลือ หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ 93.00 ดีเด่น
24 น.ส.ออ้ยใจ พรหมวังศรี หัวหนา้ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 93.00 ดีเด่น
25 นางธัญวรัฏป์ อนิต๊ะปนั นักวิชาการเงินและบญัช ี 93.00 ดีเด่น
26 นางจิตติพร จอมสัก นักวิชาการเงินและบญัช ี 93.00 ดีเด่น
27 นางอรพนิ โพธ์ินาน นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ 93.00 ดีเด่น
28 นางสาวพรพมิล ซ่ามยอง เจ้าพนักงานพสัดุ 93.00 ดีเด่น
29 นางสาวชญานิศ พนัธ์อโุมงค์ เจ้าพนักงานธุรการ  93.00 ดีเด่น
30 นางสาวปยิะพร ศรีพนัก เจ้าพนักงานธุรการ  92.90 ดีเด่น
31 นางสาววิชดุา เนตรค ายวง นักพฒันาชมุชน 92.85 ดีเด่น
32 นายปญัญวัฒน์ บญุเทพ นักวิชาการสุขาภบิาล 92.70 ดีเด่น
33 นายสุวิทย์ แสนค าวัง นิติกร 92.60 ดีเด่น
34 นายปยิพนัธ์ ระดาพนัธ์ หวัหน้าฝ่ายโยธา 92.20 ดีเด่น
35 นายตระกลู  ยะสะนะ นายชา่งโยธา 91.90 ดีเด่น

ชือ่-สกุล
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ที่ ต าแหน่ง คะแนนประเมนิ ครั้งที่ 2 ผลการประเมินครั้งที่ 2 หมายเหตุ
36 นายพทิกัษ์ ยะน่าน สัตวแพทย ์ 91.90 ดีเด่น
37 นางพรรณิภา วิสิทธ์ิศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ  91.50 ดีเด่น
38 ส.อ.ธีรวัฒน์ ไชยสลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 91.45 ดีเด่น
39 นางสุนิดา ธนารัตน เจ้าพนักงานธุรการ  91.40 ดีเด่น
40 นายรัฐเขต มาลัยศิลป์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 91.30 ดีเด่น
41 นางมิ่งขวัญ ทพิยศุภลักษณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 91.00 ดีเด่น
42 นางหงษท์อง ปา่ไร่ หวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชน 90.95 ดีเด่น
43 นายสาธิต โพธ์ิทอง นายชา่งโยธา 90.30 ดีเด่น

ชือ่-สกุล

 
 
2. พนักงานครเูทศบาล จ านวน 2 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ที่ ต าแหน่ง คะแนนประเมนิ ครั้งที่2 ผลการประเมินครัง้ที ่2 หมายเหตุ

1 นางวรัญญา พรเจมิกุล ครู 95.10 ดีเด่น

2 นางสาวอ าไพ  สาคร ครู 92.60 ดีเด่น

3 นางสาวกิ่งกาญจน ์ ปันวารี ครู 91.60 ดีเด่น

ชือ่-สกุล

 
 
3. ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ที่ ต าแหน่ง คะแนนประเมนิ ครั้งที่2 ผลการประเมินครั้งที่ 2 หมายเหตุ

1 นายกุศล ค าเกตุ พนกังานขับรถยนต์ 94.00 ดีเด่น

2 นางสาวอัญชนา สิทธิประเสริฐ ลูกมือชา่งแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น 94.00 ดีเด่น

3 นางสาวอังคณา ปฐมนมิิตร นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 93.50 ดีเด่น

4 นางธัญลักษณ์ ค าสุยะวัชรพงษ์ นกัการ 93.45 ดีเด่น

5 นางสาวอภิญญา ปารีวงศ์ พนกังานวิทยุ 93.30 ดีเด่น

6 นางศิริพรรณ แอมปัญเยา เจา้พนกังานพัฒนาชุมชน 92.75 ดีเด่น

7 นางสาวประไพ หิรัญวงศ์ นกัการ 92.25 ดีเด่น

8 นายมานติ ทิศเดช พนกังานขับรถยนต์ 92.10 ดีเด่น

9 นายโกวิท ค ามูล พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา 91.80 ดีเด่น

10 นายเฉลิมเกียรติ ทิศเดช พนกังานขับรถยนต์ 90.90 ดีเด่น

11 นายดนยั สว่างโปธา คนงานประจ ารถขยะ 90.90 ดีเด่น

12 นายอนพุงษ์ ธงสอง พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา 90.80 ดีเด่น

13 นายพรชัย แสนกันทวงศ์ ภารโรง 90.00 ดีเด่น

14 นายสมชาย วิรัช คนงานประจ าโรงฆา่สัตว์ 90.00 ดีเด่น

ชือ่-สกุล

 
 
 
 
 
 

 


